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      :ملخص

و ريغ ملسختبصة بالدياسة العميا ال ةالسدائل الحيػي الى محاولة تحميل احجى تيجف ىحه الجراسة
االقترادية   االجشجةالقػمي في باألمغ  في االمغ الصاقػي الحي اصبح يذكل ىجفا مختبصا  ةالستسثم

استسخار الشسػ   تكفل سرادر الصاقة . فلقخن الػاحج و العذخيغفي اليحه الجولة   ةيو الدياس
  الريغ.ي و  الدياسي في االقترادي و بالتالي تحقيق االستقخار االجتساع

ضسان و تعديد إمجادات باالعتساد عمى  فقط لع تكتف الريغ ،سعيا مشيا لتحقيق أمشيا الصاقػي و 
و الرجيقة لمبيئة بتذجيع استيخاد الى الصاقات الستججدة  ايزاتػجيت  انسا و  الصاقات األحفػرية

و عمى الريغ اذا   و الصاقة الذسدية.تكشػلػجياتيا و بتحفيد االستثسار فييا و خاصة شاقة الخياح 
ايجاد آليات أكثخ لتحفيد االبتكار في مجال تكشػلػجيا ارادت تحقيق تػجو  امثل لسثل ىحه الصاقات 

 يا.تذجيع مػاششييا عمى استيالكو  الصاقات الستججدة
الطاقات  ; حفهريةالطاقات اال ; الطاقة مرادر ; هي من الطاقية في األالريشالدياسة : الكمسات السفتاحية  

     .الستجددة

 
 

Abstract: 
This study aims to  analyze  one of the vital issues related to China's high 

policy which is  energy security. China's energy has become a  vital issue 

linked to state policy and a national security goal in its economic and 

political agendas for the 21st century, as energy sources ensure continued 

economic growth , social and political stability in the country.  

In order to achieve its energy security, the Chinese government   has not 

only relied on ensuring and enhancing the supply of  fossil energies, but also 

directed to renewable energies and environment friendly by  encouraging  

the import of their technologies and stimulate investment in them, especially 
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wind and solar energy. If 

China  wants to achieve an optimal approach to such energies,  it should find 

more mechanisms to stimulate innovation in renewable energy technology 

and encourage its citizens to consume it. 
 

 Keywords ; Chinese’s  energy security politics; energy resources; Fossil 

energies ; renewable energies. 

 

  مقدمة:
أثخت سياسة اإلصالحات االقترادية عمى ىيكل االقتراد في الريغ حيث تغيخت شبيعة  

التخرز في ىحه الجولة تجريجيا. فبعجما كان ىحا التخرز قخيبا مغ تخرز الجول 
و السعتسج عمى ترجيخ السػاد األولية دخمت الريغ دائخة التقديع  1978الشامية قبل عام 

بترجيخ السػاد السرشعة و استيخاد السديج مغ معطع مرادر الصاقة  الجولي الججيج لمعسل
 تساشيا مع التحػالت التي أحجثتيا عسمية الترشيع.                                                                  

إن عجم قجرة الريغ عمى تحقيق االكتفاء الحاتي في مجال الصاقة بسعطع مرادرىا و خاصة 
باإلضافة إلى  ضعفيا و -شخيان الحياة االقترادية بالشدبة لالقتراديات العالسية-شفط ال

ىذاشتيا فيسا يتعمق بإمكانية الػصػل السػثػق إلى إمجادات الصاقة السعخضة لخصخ 
االنقصاع بفعل عػامل عجم االستقخار، وكحا  انعجام الثقة في أسػاق الصاقة العالسية التي 

الشفط الزخسة و الستصػرة تقشيا، جعل الريغ  تػلي أىسية كبيخة  تييسغ عمييا شخكات
األولػيات اإلستخاتيجية في أجشجتيا  غإياىا ضسلزسان إمجادات مػارد الصاقة مرشفة 

االقترادية لمقخن الػاحج و العذخيغ. و بيحا تحػلت مدألة الصاقة بالشدبة إلمبخاشػرية الػسط 
العميا لمجولة، ىجف مختبط باألمغ القػمي ذلظ أن  إلى ىجف محػري مغ أىجاف الدياسة  

عجد الريغ عغ تػفيخ مرادر الصاقة و بكسيات معتبخة  ييجد بذكل كبيخ و خصيخ نسػىا 
                   .االقترادي الحي يؤدي بجوره إلى زعدعة االستقخار االجتساعي في البالد
  

بالشدبة لمريغ و الدياسات التي  لصاقػي األمغ او تيجف ىحه الجراسة الى البحث في مفيػم 
اعتسجتيا ىحه الجولة في تحقيقو و خاصة بعج تراعج ما تعارف عميو في السجتسع الجولي  

السػجية لمريغ بذان السداىسة الكبيخة و بعج كثخة االتيامات  بالتػجو الى الصاقات الشطيفة
                       في تمػث البيئة.
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تحاول مغ  صياغة سياسة شاقػية متعجدة األبعادا عسمت الريغ عمى انصالقا مغ كل ىح
 خالليا تحقيق امشيا الصاقػي. 

 االشكالية:                                        
إلجابة عمى اإلشكالية التالية:االػرقة البحثية تحاول ىحه                  

ات السعتسجة لتحقيقو؟الدياسي بالشدبة لمريغ؟ و ما ى األمغ الصاقػي معشى  ما    
سغ ىحه االشكالية مجسػعة مغ االسئمة اىسيا:ضو تشجرج   

في الدياسة الريشية؟ األمغ الصاقػي ما  ىػ مفيػم -  
الصاقة العالسية؟ ألسػاقما مجى تبعية الريغ -  
كيف تؤمغ الريغ امجاداتيا مغ الصاقة االحفػرية؟-  
  مجال التػجو نحػ الصاقات الستججدة؟ما ىي الشتائج التي حققتيا الريغ في -

:التاليتيغو لإلجابة عمى االشكالية السصخوحة اعتسجنا الفخضيتيغ   
الى الصاقات الستججدة و اعتسادىا الكمي عمى الصاقات  الريغ تػجوعجم يذكل -1

  االحفػرية خصخا عمى امشيا الصاقػي ألسباب داخمية و دولية.
ات البحخية في بحخ الريغ الجشػبي لحساية تجفقاتيا اذا لع تييسغ الريغ عمى السسخ -2

 فإنيا ستػاجو احتػاء استخاتيجيا مغ شخف الػاليات الستحجة االمخيكية.خاصة الشفصية 
  االطار السشهجي:

 التالية: ىجالتحميل ىحا السػضػع اعتسجنا عمى السش
لألمغ  الريغخ رؤية دراسة تصػر الطاىخة محل الجراسة لتفديالقائع عمى *السشيج التاريخي 

مسا يداعجنا اليػم . الصاقػي مشح ان اصبحت مغ اىع الجول السدتيمكة لسعطع مرادر الصاقة
امكانية التشبؤ الػصػل عشج و ة الدياسة الريشية في  تحقيقيا ليحا االمغ قيقعمى فيع ح

  االمغ الصاقػي ليحه الجولة. بسدتقبل
الخاصة باستيالك الرقام و االحرائيات السشيج االحرائي الحي يعتسج عمى جسع  ا*

استخالص نتائج محاولة تفديخىا و  استثساراتيا في ىحا السجال و والريغ لسرادر الصاقة 
 امشيا الصاقػي.و سمػكيات الدياسة الريشية في تحقيق اىجاف  أسبابتػضح لشا 
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السػضػع عمى اعتبار في دراسة  ىحا  لسالءمتياتع اعتساد الشطخية الػاقعية  الشظري: االطار  
بذتى الػسائل تتخاوح بيغ التعاون تارة و الرخاع تارة  ن الريغ تدعى لتحقيق مرمحتياأ

 اخخى وفق ما يقتزيو تحقيق ىحه السرمحة.
  
 ادبيات الدراسة: 

 :يتسثل أحجثيا فيبسػضػع االمغ الصاقػي في الريغ و يػجج دراسات متشػعة متعمقة 
الرعػد الريشي و التحجي الصاقػي االبعاد در دنجن بعشػان: لألستاذ عبج القا كتاب *  

اإلقميسية و التي تشاول فييا ىاجذ االمغ الصاقػي بالشدبة لمريغ بعج تراعج واالنعكاسات 
قػتيا االقترادية، باإلضافة الى سياسات تشػيع مرادر التسػيغ التي تبشتيا الريغ انصالقا 

 .مغ الجول السجاورة كجول آسيا الػسصى
 بعىوان: William Chung و  Qinhua Xv*كتاب لمسؤلفيغ:  

China’s enegy policy from national and international perspectives : the 

energy revolution and one belt one road initiative 

 

تي ق  الصخيالحدام و الو مبادرة و الحي تصخقا فيو الى الدياسة  الريشية في االمغ الصاقػي 
و الستسحػرة حػل التعاون بيغ الريغ و الكثيخ مغ الجول   ،2013اشمقتيا الريغ في عام 

و خاصة بيغ الريغ و اوروبا مخورا بالذخق االوسط. و تػصمت الجراسة الى تصػر و تغيخ 
مفيػم االمغ الصاقػي في الدياسة الريشية و كحا تصػر الدياسة الخارجية الريشية في مجال 

 عمى  امجادات الصاقة عبخ مشاشق مختمفة مغ العالع.    الحرػل
 " "شخيق الريغ الى الصاقات الستججدة بعشػان: عاصع عبج السشعع أحسجلألستاذ  مقال * 

الحي تصخق فيو الى مجيػدات الريغ في مجال الصاقات الستججدة. و قج تػصل الكاتب الى 
ة بجرجة كبيخة و انيا تعسل عمى تجعيع ان الريغ ال زالت تعتسج عمى الفحع لتػليج الصاق

 تػجيا نحػ الصاقات الستججدة مغ اجل تحديغ السدتػى السعيذي و البيئي لمسػاشغ الريشي.
 القيسة السزافة للسقال:

مغ خالل  الدياسة الريشية في تحقيق امشيا الصاقػي  التصخق الى  تحاول ىحه الجراسة 
غيخ متعارضيغ، يكسغ  اوليسا في فيع كيفية  الخبط بيغ اتجاىيغ مختمفيغ متكامميغ و 
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سباب تػجو أضسان  الريغ إلمجاداتيا مغ الصاقات االحفػرية. و يكسغ ثانييسا في تحميل 
 الريغ الى الصاقات الستججدة و كحا انجازاتيا في ىحا السجال. 

 الدراسة: هشدسة
 ة:    تع اعتساد السحاور التاليالسصخوحة اعاله  و لسعالجة  االشكالية 

 .                                                                  ىاجذ الصاقة في الريغ: تبعية خارجية و متصمبات ايكػلػجية السحهر األول
األمغ الصاقػي.الدياسة الريشية في تحقيق  السحهر الثاني:  

    
تعاني   :ت ايكهلهجيةلسحهراألول:هاجس الطاقة في الرين: تبعية خارجية و متطلباا

الريغ مغ مذكمة عجم االكتفاء الحاتي في مجال الصاقة بدبب نسػىا االقترادي بشدب 
معتبخة مسا  اضصخىا إلى زيادة وارداتيا مغ معطع مرادرىا  و خاصة الشفط. إن ىحا التػجو 

تيخة الستدايج لمخارج أسفخ عغ تبعية الريغ  لألسػاق العالسية لمصاقة و خمق مع تدارع و 
 األمغ الصاقػي.االستيالك ىاجذ تأميغ إمجاداتيا لجرجة جعمت الريغ تتبشى مفيػم 

 أوال:التبعية الريشية في مجال الطاقة:
صاحب الشسػ االقترادي لمريغ ارتفاعا متدايجا الستيالكيا لمكثيخ مغ مرادر الصاقة، إذ   

مظ الخئيدي لمصاقة  في يذكل السدتي -كسا كان سابقا –لع يعج القصاع الرشاعي  وحجه 
و إنسا تدايج  أيزا و بػتيخة متدارعة نريب استيالك األسخ نطخا لمعجد اليائل ،الريغ

  2014لمدكان باإلضافة إلى ارتفاع مدتػاىع السعيذي. "فالريغ اعتبخت  في سشة 
مغ  حيث  2006السدتيمظ األول لمصاقة قبل الػاليات الستحجة األمخيكية و األولى مشح 

و  2013و 2000بيغ  2.5عاثات الغازات الجافئة. لقج تزاعف استيالكيا لمصاقة بشدبة انب
الحي يعتسج برػرة كبيخة عمى الفحع و الشفط، بحيث يبقى الفحع السرجر األول لمصاقة ) 

( الغاز 2015بالسائة في  21متبػعا بالشفط )  (2015بالسائة مغ االستيالك في  66حػالي 
 . 1("2015بالسائة في  1.1( و الشػوي )بالسائة5الصبيعي ) 

لسرادر الصاقة و خاصة الشفط تحجيا كبيخا  االستيالك الستدايجو يذكل في الػاقع ىحا 
الػششي  السادة إنتاجياحيغ فاق ألول مخة استيالكيا ليحه  2003سشة لمريغ و ذلظ مشح 

                                                           
1
PMI group, « Le secteur de l’énergie en chine »,https://www.evolen. /ressources 

missions/, date de visite du site :19/01/2018 . 

https://www.evolen.org/_upload/ressources/missions/
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اوزت الريغ الػاليات لتربح مغ بيغ أكبخ الجول السدتػردة ليحا السػرد الصبيعي. إذ "تج
و يتشبأ الخبخاء بارتفاع  .20172017الستحجة األمخيكية مغ حيث استيخاد الشفط في عام 

...و حدب تقخيخ الػكالة األمخيكية لمسعمػمات حػل الصاقة تجاوزت 2018ىامذي في سشة 
يل مميػن بخم8.4ب  2017الريغ الػاليات الستحجة األمخيكية في استيخاد الشفط الخام في 

يصخح مدألة ضخورة تاميغ ".مسا 1مميػن لمػاليات الستحجة األمخيكية 7.9يػميا مقابل 
استجابة لمصمب الػششي. "ىحا العجد البتخولي الستدايج يجعل مغ الريغ  االحتياجات الشفصية

 15تعتسج بشحػ خصيخ عمى الػاردات الكثيخة ...فالػاردات الرافية الريشية والسقجرة ب 
  2".2030بالسائة في  60قج ترل إلى  2001الػاردات األمخيكية في سشة بالسائة مغ 

القارة اإلفخيقية  ىع مرادر تسػيغ الريغ بالشفط تمييا أ و تعتبخ مشصقة الذخق االوسط مغ 
كثاني شخيظ استخاتيجي ثع روسيا لتتػسع دوائخ تأميغ مرادر الصاقة شاممة أمخيكا الجشػبية، 

بالسائة و ىػ   11ان "معجل اعتساد الريغ عمى الصاقة  اقل مغ آسيا الػسصى و القػقاز. 
دتخجم معجل بالسائة. عشجما ي 60قل بكثيخ مغ معجل االعتساد عمى الشفط الحي يبمغ حػالي أ

ن أاالعتساد عمى الشفط لمحكع عمى معجل التبعية الريشية في مجال الصاقة ليذ مدتغخبا 
 "  .3ريشي  شائعة عمى الرعيج الجوليتربح عبارات مثل "التيجيج الصاقػي ال

كسا صاحب الشسػ االقترادي لمريغ ارتفاعا سخيعا في احتياجات الغاز الصبيعي الحي 
مميار متخ  مكعب  46.4مغ  2014و  2005إجسالي استيالكو الدشػي  بيغ عامي "ارتفع 

مسا اسفخ عغ  4"بالسائة.11.6معجل نسػ سشػي قجره مميار متخ مكعب  بستػسط  185.5إلى 
سػاء مغ جانب استيخاد السديج مغ ىحه الصاقة لتغصية ذلظ الفارق بيغ االنتاج و االستيالك 

                                                           
1
French china, « La chine devient le plus grand importateur de pétrole au monde », 

http://french.china.org.cn/business/txt/2018-02/07/content_50442856.htm,date 

de visite : 19/01/2018. 
2
Alain Sepulchre, « Globalisation et enjeux énergétique en chine : le cas du pétrole 

et du gaz », Perspectives chinoises, 83 , Mai-juin 2006 ,p5. 
3
 Qinhua Xv and William Chung, « China’s enegy policy from national and 

international perspectives : the energy revolution and one belt one road 

initiative", city university of Hong Kong press,  Hong kong 2016, p13. 

 
4 Shangfeng Han, Baosheng Zhang and others, « China’s Energy Transition in the 

Power and Transport Sectors from a Substitution Perspective », Energies, 2017, 10, 

600, p 2. 

http://french.china.org.cn/business/txt/2018-02/07/content_50442856.htm
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اذ و "حدب التقجيخات السدتقبمية سيقجر الصمب القصاع الرشاعي أو مغ شخف األسخ. 
مميار متخ مكعب  550و  2020مميار متخ مكعب في  350الريشي عمى الغاز الصبيعي 

مميار  172.5خ الحي سيخمق فارقا مع االنتاج و الحي  تغصيو الػاردات ب االم 2030في 
مغ دولة  2007فالريغ تحػلت  مشح  .20201مميار في  238و  2015متخ مكعب في 

مرجرة ليحا السػرد الصبيعي إلى  دولة مدتػردة لو  محتمة السخكد الخابع بعج اليابان، ألسانيا 
  و الػاليات الستحجة األمخيكية .

أما بالشدبة لمفحع فان الريغ و أمام االرتفاع الستدايج الستيالك الصاقة زادت مغ إنتاجيا  
بالسائة مغ احتياشاتيا لمصاقة  95لمفحع باعتباره السادة األكثخ تػاجج في أراضييا )

بالسائة  80ولية لمريغ و تقخيبا األ    بالسائة مغ استيالك الصاقة 70الحفخية("اذ يسثل الفحع 
بالسائة مغ االحتياشات العالسية تعتبخ الريغ الجولة  13مغ تػليجىا لمكيخباء .. فبشدبة 

ىسية مغ حيث انتاج الفحع )و تدتيمظ لػحجىا ما يعادل باقي دول العالع(. الفحع اذا أ كثخ األ
قل قاعجة ضخوري في السديج الصاقػي لمريغ و سيسثل و لسجار ثالثة عقػد القادمة عمى األ

 .تصػر استيالك الصاقة بكل مرادرىا لسػاليو يسثل الججول ا  .2الصاقػي مشيا أ
                        :اجسالي استيالك عشاصخ  الصاقة في الريغ    01 :ججول رقع  

               
اجسالي استيالك الصاقة  الدشة

 شغ( 10000)
 الشدبة السئػية مغ اجسالي استيالك الصاقة

 ل الخام البتخو  الفحع 
 

 الكيخباء االساسية و شاقات اخخى  الغاز الصبيعي 
 

1978 57144 70.7 22.7 3.2 3.4 
1993 115993 74.7 18.2 1.9 4.9 
2000 146964 68.5 22.0 2.0 5.9 
2010 360648 69.2 17.4 4.0 9.4 
2011 387043 70.2 16.8 4.6 8.4 
2012 402138 68.5 17.0 4.8 9.7 
2013 416913 67.4 17.1 5.3 10.4 
2014 425806 65.6 17.4 5.7 11.3 

                                                           
1
   Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques, « Sécurité 

énergétique en Chine et en Inde », Asia Centre, Paris 2014, p33. 

 
2
 Ibid, p 39 
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2015 429905 63.7 18.3 5.9 12.1 
2016 436000 62.0 18.3 6.4 13.3 

Source : China’s statistical year book 2017 ;www.stats.gov.cn 

عاله تدايج استيالك الصاقة في الريغ مشح تبشييا  سياسية االصالحات أ يػضح الججول 
لسدايخة الشسػ االقترادي و خاصة  فيسا يخز مادتي  الشفط و  1978قترادية سشة اال

يزا  محاولة الريغ التقميل في الدشػات االخيخة مغ أكسا يػضح الججول  .الفحع الحجخي 
صبحت تحتل السختبة األولى مغ حيث انبعاثات بعجما أ ،ندبة الفحع في مديجيا الصاقػي 

دى "اعتساد الريغ الذجيج  عمى أز ثاني أكديج  الكخبػن بحيث الغازات الجافئة و خاصة غا
البمجان الباعثة لغازات  أسػ أالفحع الحجخي الى جعميا تتخصى الػاليات الستحجة بػصفيا 

ثخ ىحا التمػيث الى كػكب االرض بخمتو ... ثع ان ستة عذخ أو يستج  .البيػت الخزخاء
مسا  1تمػثا في العالع مػجػدة في الريغ" شجأكثخ مغ ست وعذخيغ مجيشة أصل أمجيشة مغ 

أسفخ عغ آثار ايكػلػجية خصيخة تيجد السجسػعة الجولية و كحا  حياة الريشييغ يػميا." لقج 
وصل تمػث الجػ  إلى درجة عالية بدبب انبعاث الغازات الدامة مغ محصات الفحع  

لستدايج مغ شخف الريشييغ باإلضافة إلى عجد الػفيات في السشاجع.وليحا و نطخا  لالستياء ا
و السجسػعة الجولية حػل االستعسال السفخط  لمفحع خاصة، تحاول الريغ تخفيس حرتو  

 2040بالسائة في  55و  2020بالسائة في  63مغ  مديجيا الصاقػي تجريجيا لترل الى 
تبعية و عميو، أسفخت                                2".بيجف تحقيق كفاءة شاقػية متدايجة

الريغ الكبيخة في مجال إمجاداتيا الشفصية خاصة و كحا االنذغاالت البيئية الكثيخة حػل 
االستعسال السفخط لمفحع و ضخورة محاربة االحتباس الحخاري عغ محاولة الريغ البحث عغ 

كسا . بجائل و تشػيع مديجيا الصاقػي ليتزسغ بشدب أكبخ الصاقات الستججدة و الصاقة الشػوية
و ليحا   ال تذكل اإلمجادات الصاقػية  االستثسار في الصاقات الستججدة. الحكػمةع تذج

رىانا يجب عمى الريغ  رفعو بل أكثخ مغ ذلظ تعتبخ ىحه اإلمجادات واحجة مغ بيغ أىع 
السخاشخ الجيػسياسية التي تيجد األمغ القػمي لمريغ في أحج أبعاده و الستسثل في األمغ 

 .الصاقػي 
 

                                                           

.88، ص 2011)تخجسة: ايسغ شباع(، العبيكان،مارد في الرين"جيع  روجخز،"  
1
  

2
Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques , Op. Cit, p39. 
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المفهوم الصيني ألمن الطاقة:ثانيا:   

مغ السفاىيع التي بخزت بعج نياية الحخب الباردة كأحج  األمغ الصاقػي يعتبخ في الػاقع  
مكػنات األمغ في مفيػمو الججيج و السخكب )األمغ اإلنداني، األمغ االقترادي،  األمغ 

خ محخكا أساسيا الغحائي، األمغ السجتسعي، األمغ البيئي..(.فالصاقة و مرادرىا ال تعتب
لمشسػ االقترادي لمسجتسعات فحدب بل ليا دالالت ميسة في صياغة و فيع الدياسات 
الخارجية لمجول أيزا. و في الحقيقة "يعج تذخشل أول مغ شخح تعخيفا ألمغ الصاقة حيث 
أشار أنو يكسغ في التشػع و التشػع فقط و مشح ذلظ الػقت و حتى اآلن ال زال التشػع ىػ 

الحي ارتكد في اقتخابو التقميجي عمى أمغ العخض أي  1الحاكع لقزية أمغ الصاقة"السبجأ 
مجى تػفيخ الكسيات الكافية مغ إنتاج معطع مرادر الصاقة بأسعار معتجلة و تفادي أي 
أزمة لمصاقة. مفيػم في الحقيقة يكتشفو بعس الغسػض فيسا يخز األسعار السعتجلة أو 

                   الشطخ بيغ الجول السشتجة و  السدتيمكة.السشاسبة بدبب اختالف وجيات 
                                            

كسا ساىست في الػاقع  التحػالت الحاصمة عمى مفيػم األمغ بعج نياية الحخب الباردة و  
مغ الصاقػي األكحا التحػالت العالسية التي شيجتيا مدألة الصاقة في إعادة  الشطخ في مفيػم 

األمغ الحي لع يعج يتعمق بتػفيخ اإلمجادات الصاقػية فقط إذ "ىشاك مغ يخى أن تحقيق 
ال يتػقف عمى أمغ العخض فحدب فأمغ الصاقة يكػن مغ خالل تأميغ سمدمة  الصاقػي 

األمغ عخض الصاقة عمى مدتػيات ثالث: التشقيب و يذسل العػامل الخارجية السؤثخة عمى 
لعػامل السشاخية و العػامل السختبصة بعجم االستقخار الجاخمي.أما العػامل مثل ا الصاقػي 

السختبصة بالسدتػى األوسط فتتعمق بخصػط نقل الشفط و الغاز و التي قج تتعخض لحػادث أو 
. و عمى ػي مغ الصاقاألمذكالت بذكل يؤثخ عمى نقل الشفط و الغاز و بالتالي عمى 

يتحقق بزسان الشقل و التػزيع اآلمغ لسػارد الصاقة  ػي مغ الصاقاألالسدتػى األدنى فان 
إضافة إلى االستثسار و صيانة محصات التكخيخ و شبكات الشقل و التػزيع و إمكانات 

 التخديغ إضافة إلى 

                                                           

االمشية،الخياض،  نايف لمعمػم جامعةالصبعة األولى،  أإلستراتيجيةأمن الطاقة  وآثاره دمحم،  " خجيجة عخفة  1 
.52،ص2014  
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.و عميو و انصالقا مغ األىسية الحيػية لسرادر الصاقة 1األنطسة القانػنية و التشطيسية"
أىجاف الدياسة الخارجية لمجول و لالقتراديات األكثخ نسػا أصبح تأميشيا ىجفا محػريا مغ 

لقج عخفت                                                    في العالع مثل الريغ.
( عمى أنو ضسان و 2005-2001في خصتيا الخساسية العاشخة ) ػي مغ الصاقاألالريغ 

شسػ االقترادي و التحجيث في تأميغ مرادر الصاقة مغ الخارج بسا يزسغ استسخار ال
بأمغ  ػي مغ الصاقلألالريغ. و بيحا ركدت الريغ عمى ما يدسى في االقتخاب التقميجي 

العخض و الستسثل في ضسان اإلمجادات الصاقػية مغ الخارج بالذكل الحي يحػل دون 
ة تقػيس الشسػ االقترادي لمبالد فيدعدع استقخارىا االجتساعي. لحلظ تخى الريغ أن قزي

الصاقة قزية أمغ قػمي ال يسكغ تخكيا خاضعة  لقػى الدػق بسفخدىا و إنسا البج مغ 
و الػاقع أن مفيػم الريغ لألمغ الصاقػي جاء متأخخا مقارنة بجول أخخى مثل .  تشطيسيا

الػاليات الستحجة األمخيكية و اليابان، فالريغ كانت تذيخ في خصصيا التشسػية إلى ما يدسى 
ولػيات في مجال الصاقة و التي تصػرت بجورىا تساشيا مع الطخوف باألىجاف و األ

االقترادية الجاخمية ليحه الجولة. ففي الفتخة التي تمت اإلصالحات مباشخة و في خصتيا 
أشارت الريغ إلى بصئ اإلنتاج و عجم  1985و 1981الخساسية لمتشسية لمفتخة السستجة بيغ 

خمي و خاصة الشفط. ليحا بجأت بكيغ تفكخ في ىحه كفايتو لالستجابة إلى كل الصمب الجا
السخحمة في البجائل السسكشة لمشفط و الجػاب األكثخ وضػحا كان الفحع. و في مشترف 
الثسانيشات مغ القخن الساضي، و مع استسخار تدايج الصمب و السيسا عمى الشفط سسحت 

ات اإلنتاجية السحمية لمصاقة الحكػمة الريشية لمدمصات السحمية في السقاشعات بتصػيخ القجر 
مغ خالل جسع األمػال.أما في بجاية التدعيشيات و نطخا لجسمة مغ الزغػط )الجغخافية، 
التكشػلػجية..(  و الخاصة باإلنتاج الصاقػي و خاصة الستعمقة بالبتخول، الغاز الصبيعي و 

لصاقة الحخارية الفحع قخرت الحكػمة الريشية االىتسام بتصػيخ الصاقة الكيخومائية و ا

                                                           

، عغ61نفذ السخجع، ص   1
 

Paul Isbell, « The ridde of energy security », real instituto Elcano, international 

economy & trade, 4/7/2008, p2. 
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و أمام استسخار تدايج الصمب عمى الصاقة زاد ىاجذ تأميغ إمجادات الصاقة     1الجػفية."
إذ يسكغ مالحطة   إعادة ىيكمة قصاع الصاقة بأكسمو في الفتخة السستجة بيغ  .بالشدبة لمريغ

في الخصة  الخساسية  لمتشسية، بحيث ركدت الحكػمة جيػدىا إلى جانب   1996/2000
االىتسام في ىحه  السقاشعات عمى تصػيخ القجرات اإلنتاجية السحمية لسرادر الصاقة و تخكد

إلى  2001و عميو لع تذخ الريغ قبل عام 2الكفاءة."الفتخة عمى االنتاج الصاقػي عػض   
مفيػم األمغ الصاقػي في خصصيا التشسػية بحيث كان يقترخ اىتساميا عمى السػازنة بيغ 

و لكغ  غيخ كافي و الصمب الستدايج و الستدارع بدبب وتيخة الترشيع.عخض ة الشخفي معادل
تبشت الريغ  و  2001( و مشح عام 2001/2005و ابتجاء مغ خصتيا العاشخة لمتشسية )

ألول مخة مفيػما أوسع و أشسل لمصاقة اتخح في اعتباره الكثيخ مغ األبعاد و جعل مشو ىجفا 
لمجولة.إنيا مدألة تتعمق باألمغ القػمي في بعجه الصاقػي  محػريا مغ أىجاف الدياسة العميا

السختبط بالبعج االقترادي الحي لو عالقة مباشخة باألمغ السجتسعي لسا يحققو استسخار الشسػ 
االقترادي في الريغ مغ استقخار و رفاه. و أصبح اليجف ال يقترخ فقط عمى التفكيخ في 

ما يدسى بالكفاءة الصاقػية مسا جعل مغ الحكػمة كيفية زيادة اإلنتاج و إنسا في تصػيخ 
تخسع سياسات تيجف إلى الحفاظ و االستعسال الستػاضع لمسػارد ) مثل تبشي معاييخ ججيجة 

باإلضافة إلى الحػافد كتقجيع اإلعانات واالئتسانات الزخيبية لتذجيع . لتذييج السباني (
و  .شاعي األقل تمػيثا و األكثخ كفاءةاستعسال التكشػلػجيات الججيجة خاصة في القصاع الر

تع التخكيد خاصة عمى التصػيخ  التجريجي لمصاقات الججيجة و السيسا شاقة الخياح، الصاقة 
                                                            3الحخارية." الذسدية و الصاقة

لتشسػية الالحقة  إذ "تبشت  الخصة واصمت الريغ اىتساميا بالكفاءة الصاقػية في خصصيا ا
( أىجافا شسػحة ججا في مجال الكفاءة 2006/2010الخساسية الحادية عذخ لمتشسية )

بالسائة عمى السدتػى الػششي. و  20الصاقػية حيث  أقخت تخفيس كثافة الصاقة   بشدبة 
ة لكل لمػصػل إلى ىحا اليجف حجدت الحكػمة السخكدية مجسػعة مغ اإلجخاءات  بالشدب

                                                           
1
Alex Payette , Guillaume Mascotto, «Le secteur énergétique chinois: élaboration 

de politique, acteur quête et stratégie énergétique », Centre d’ étude des 

politiques étrangères et de  sécurité, Paris, 2011,  p 33.  
2
Ibid, p 35. 

3
Ibid, p 35)from : Asia Pacific EnergyResearch Centre (APERC), Understanding 

Energy in China, Tokyo : Asia-Pacific Economic Cooperation, 2008,p 23.( 
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مقاشعة. ..و فعال تحقق ىجف الخصة الخساسية الحادية عذخ بحيث انخفس استيالك 
               .1"2010و  2005بالسائة بيغ  19.1الصاقة بػحجة  الشاتج السحمي اإلجسالي  بشدبة 

مغ األتبيغ إذا و مغ  خالل الخصط  التشسػية أن الريغ  تبشت صيغة ججيجة لسفيػم ي
إذ حاولت إمبخاشػرية الػسط  مشح تبشييا سياسة اإلصالحات  2001عام  مشح  ػي الصاق

االقترادية مزاعفة إنتاجيا لتمبية احتياجاتيا مغ مرادر الصاقة بحيث تسيدت االستخاتيجية 
الصاقػية التي وضعتيا الريغ حتى ىحه السخحمة بالبداشة  و استعسال تكشػلػجيات قجيسة و 

اىتست  2001ة االىتسام باالعتبارات البيئية.  و لكغ مشح غيخ فعالة باإلضافة إلى  قم
الريغ بسفيػم  األمغ الصاقػي في بعجه الذامل و الستزسغ إلنذاء مخدون استخاتيجي، 
تصػيخ البشية التحتية، زيادة و تصػيخ الذخاكات اإلستخاتيجية مع الخارج و خاصة مع الجول 

ى باقتراد الصاقة و زيادة االىتسام باالعتبارات التخكيد عمى ما يدس .السشتجة لمشفط و الغاز
البيئية األمخ الحي أدى لمتفخقة ألول مخة في الريغ بيغ الصاقة و البيئة. انو تصػر في نطخة 

و لدياستيا الصاقػية. بحيث أصبحت اإلستخاتيجية الصاقػية  لمريغ  ػي مغ الصاقألالريغ ل
  تذسل الشقاط األربع األساسية:

*تشػيع                  اع الصاقة )البشية التحتية( لتعطيع اإلنتاج السحمي.*إصالح قص   
مرادر الصاقة لمتقميل مغ التبعية لمػقػد األحفػري.                   *تشػيع مرادر 

 الصاقة  لمتقميل مغ التبعية إلى الخارج.                    
  .2ششية لمصاقة*التقارب بيغ الدياسة الخارجية و الدياسة  الػ 

 
إن تبشي الريغ لسفيػم لسحهر الثاني: الدياسة الريشية في تحقيق أمن الطاقة:   ا  

األمغ الصاقػي مفاده أن مدألة الصاقة مدألة محػرية يجب التخصيط ليا و عجم تخكيا 
خاضعة لقػى الدػق في ضل أوضاع دولية تجعل مغ الدػق العالسي لمصاقة يترف 

و عجم الثقة. باإلضافة إلى السشافدة القػية مغ قبل الذخكات الشفصية  بالتقمبات الذجيجة
واألكثخ مغ ذلظ خذية الريغ مغ  ما يدسى بالتيجيج الصاقػي مغ شخف الػاليات  .العالسية

                                                           
1 Loïc Chappoz, Bernard Laponche, « Les politiques d’efficacité énergétique en 

Chine, Inde, Indonésie, Thaïlande et Vietnam », Agence Française de 

Développement, Paris, 2013, p 26. 
2
 Ibid, p 28. 



EL - HAKIKA (the Truth) Journal 

 for Social and Human Sciences 

 مجلة الحقيقة

      ة واالوساويةللعلوم االجتماعي

Volume 81 Issue  18 March 2019 

(Issue 48 of the previous sequence) 

ISSN: 1112-4210 

EISSN: 2139-2588 

  1189 مارس 18 عدد 81مجلد

 مه التسلسل السابق( 48العدد )

 

528 
 

الستحجة التي بإمكانيا فخض نفػذىا القػي عمى أسعار الشفط العالسي و تجفقاتو بفزل 
و سيصختيا البحخية  عمى مسخات نقل  ،الخميج العخبيىيسشتيا اإلستخاتيجية عمى مشصقة 

لة أالصاقة البحخية الحداسة. "يؤكج وانغ ىايػن عزػ مجمذ الجولة الريشي أن الصاقة كسد
تتعاضع أىسيتيا يسكغ أن تدتعسل بذكل متدايج كدالح استخاتيجي في الدعي لتحقيق 

حمل "وانغ ىايػن" أيزا سياسات كسا  .السرالح الػششية الدياسية و االقترادية و األمشية
و تػصل  ،الػاليات الستحجة االمخيكية لتجعيع ما يعخف بشطخية التيجيج الصاقػي الريشي

العجيج مغ السحمميغ الحكػمييغ الريشييغ الى أن الػاليات الستحجة يسكغ أن تدتعسل سالح 
جعل الريغ ترخ األمخ  الحي  1عمى الريغ." ااستخاتيجي اشاقػي االصاقة و تفخض احتػاء
                                                                 تشػيع الذخكاء و  كحا االستخاتيجيات لتحقيق أمشيا الصاقػي. :عمى  مبجأ التشػع بذقيو

أوال: دبلهماسية الطاقة:   
ا و أمخيكا أشمق القادة الريشيػن  مبادرة إيجاد مرادر ججيجة إلمجادات الصاقة في إفخيقي

يا. شالجشػبية لمتخمز مغ تبعية دولتيع السصمقة لشفط الذخق األوسط و لتشػيع مرادر تسػي
كسا عسمت الريغ عمى  نقل تكشػلػجياتيا و أمػاليا  لمبحث و التشقيب عغ الشفط في ىحه 

عمى إيجاد مرادر ججيجة إلمجادات فقط السشاشق.إنيا دبمػماسية الصاقة التي ال  تختكد 
فط و الغاز في مشاشق أبعج مغ الجول السجاورة في  آسيا  مثل إفخيقيا و أمخيكا الجشػبية و الش

التشقيب عغ ىحه السػارد في داخل و خارج الريغ و في السياه السحيصة، بل تدتمدم أيزا 
ضسان أمغ السسخات البحخية التي تسخ مشيا الرادرات الشفصية لمريغ. و في ىحا الرجد قام 

و  2004ريشي "ىيػجيشتاو" بديارة تاريخية لسرخ، الجدائخ و الغابػن في عام الخئيذ ال
لتمييا اتفاقيات أخخى مع انجػال، الدػدان،  .التي أسفخت عغ عقج اتفاقيات في مجال الصاقة

ليبيا، نيجيخيا، الكاميخون و الكػنغػ. كسا أدت زيارة ىحا الخئيذ إلى أمخيكا الجشػبية في 
شة  إلى استفادة الريغ مغ نفط دول مثل فشدويال، البخازيل، كػلػمبيا و نػفسبخ مغ نفذ الد

اإلكػادور.                               و  عميو  و بيجف تأميغ مرادر الصاقة تحخكت 
الريغ في أكثخ مغ دائخة ليذ فقط لزسان وارداتيا مغ  الشفط و الغاز  مغ ىحه الجوائخ و 

في قصاعيا لمصاقة بػاسصة شخكاتيا الشفصية التي تتمقى دعسا إنسا أيزا بيجف االستثسار 
                                                           

الكتابمخكد  "،اإلقليسيةاالبعاد و االنعكاسات  :الرعهد الريشي و التحدي الطاقهي  ،"عبج القادر دنجن  1  
.46ص ،2015عشابة،  ،األكاديسي   
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كبيخا مغ حكػمتيا لمرسػد أمام مشافدة الذخكات العالسية لمشفط. إذا  "تتسيد سياسة الريغ 
بتعجد دوائخ تحخك سياستيا الخارجية في مجال الصاقة و تتزسغ تمظ الجوائخ: الخميج، 

و ىػ ما يعصي لتمظ الدياسة الريشية  .و القػقازإفخيقيا،أمخيكا الالتيشية، آسيا الػسصى 
مخونة و فعالية و مداحة كبيخة لمحخكة و تعجدا و تشػعا في البجائل الستاحة،و تعجدا في 
مجاالت التعاون مغ مجال التشقيب وحتى مجال تسػيل السذخوعات التشسػية و االستثسار في 

مغ بيغ الجول السدتػردة لمشفط مذخوعات صيشية أو مذتخكة.  ذلظ نيج تختز بو الريغ 
فسحجودية مرادر الصاقة مغ نفط و غاز شبيعي في الريغ لع تؤد إلى محجودية  .و الغاز

دورىا الجولي بل عمى العكذ دفعتيا إلى تبشي مػاقف و أدوات نذصة و السدج بيغ  أدوات 
ة التي تتبشاىا و تعتسج  ىحه السقاربة التعاوني 1متشػعة  بسا يتالءم مع ضخوف كل مشصقة".

الريغ في مجال الصاقة عمى تػضيف أدوات  القػة الشاعسة مغ خالل تقجيع االستثسارات و 
السداعجات  في عسمية تذاركية لمتشسية. نيج يختمف في مزسػنو عغ  ذلظ الحي تتبشاه  

 الػاليات الستحجة األمخيكية و السعتسج عمى القػة الرمبة و سياسة الييسشة.
 اتيجية عقد اللؤلؤ:ثانيا: إستر  

تتبشى  الريغ إلى جانب دبمػماسية الصاقة  و بغخض بشاء  قػة بحخية قادرة عمى حساية 
مرالحيا إستخاتيجية عقج المؤلؤ السختكدة عمى حساية أمغ إمجادات الصاقة عبخ السزايق و 

ضخسة قادرة إستخاتيجية عقج المؤلؤ الريشية عمى بشاء قػة بحخية السسخات البحخية، إذ " تقػم 
عمى حساية مرالحيا، وربسا الجفع بالقػى األخخى  خارج مجال بحخ الريغ الجشػبي. كسا 
تعسل عمى تػثيق عالقاتيا اإلستخاتيجية ببعس الجول السختارة السستجة مغ بحخ الريغ 
الجشػبي وصػال  لمذخق األوسط. فيي بشت وتبشي مشذآت حيػية و استخاتيجية )مػانئ، 

ات، شخق، مرافي نفط، مشذآت لخجمات لػجدتية...(، في كل مغ بشغالدش، قػاعج، رادار 
بػرما، كسبػديا، مالجيف، ميانسار، الديذل، سيخيالنكا، تايالنج، باكدتان. وتدعى إلى تقػية 
عالقاتيا  مع ىحه الجول التي تشتذخ عمى شػل الخط الداحمي الحي يدودىا بإمجاداتيا 

لسيسة والسػاقع اإلستخاتيجية غخب وشخق السحيط اليشجي مغ الخارجية ووارداتيا البحخية ا
خميج عجن مخورا ببحخ العخب وليذ انتياء بسزيق ممقا فيسا بات يعخف باستخاتيجية عقج 
                                                           

 1 الجولية، ياسةمجلة الد مغ الصاقة و مدتقبل العالقات الجولية"،أتحػالت "مرصفى عمػي،"خخيصة ججيجة:  
.198، ص 2016، 204العجد   
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البحخية أىسية بالغة في مخور  الشفط و الغاز الصبيعي  يقتكتدي السزاو عميو،    1المؤلؤ."
ضخورة تأميغ  شخق نقل الشفط عبخ  ػي اقمغ الصاألبالشدبة لمريغ إذ يقتزي تحقيق 

السسخات البحخية ذات األىسية اإلستخاتيجية. و يذيخ الػاقع إلى أن كل اإلمجادات الصاقػية 
لمريغ تسخ عبخ خصػط بحخية تتسثل في:              *خط الذخق األوسط حيث تسخ 

لريغ.        اإلمجادات عبخ مزيق ىخمد، مزيق ممقا و مزيق تايػان حتى ترل إلى ا
*خط شسال إفخيقيا حيث تسخ اإلمجادات عبخ  البحخ                                 

األبيس الستػسط، مزيق جبل شارق، رأس الخجاء الرالح، مزيق ممقا و مزيق تايػان 
                                                          حتى ترل إلى الريغ.

سيا حيث تسخ اإلمجادات عبخ مزيق ممقا، مزيق تايػان حتى ترل *خط جشػب شخق آ 
 إلى الريغ.

يذتخك مزيق ممقا و مزيق تايػان في  كل ىحه الخصػط لشقل اإلمجادات الشفصية مغ 
مشاشق كثيخة في العالع إلى الريغ كشقصتي عبػر اضصخارية مسا يبيغ أىسيتيسا الحيػية في 

الكتاب األبيس حػل  2009ة. ليحا نذخت الريغ في عام بالشدبة ليحه الجول ػي مغ الصاقاأل
الجفاع الحي حجد أولػيات الدياسة الريشية و الستسثمة في الفزاء و البحخية. فالريغ تتشازع 

الجدر في بحخ الريغ الجشػبي مع العجيج مغ الجول االسيػية  لحساية  الصخق العجيج مغ 
البحخية التي تسخ مشيا امجاداتيا لمصاقة  و الستسثمة خاصة في مزيق ممقا، غاسبيخ و 

                                                                مزيق سػنج.
داحة الػاسعة في مشصقة جيػاستخاتيجية مغ بحخ الريغ و الػاقع أن مصالبة الريغ بيحه الس

الجشػبي و الذخقي تعبخ عغ السجال الحيػي الحي يسكغ الريغ مغ الحرػل عمى السػارد 
األساسية لمصاقة.فقج زادت تبعية الريغ إلى السسخات البحخية مع نسػىا االقترادي إذ 

 1980األولية عبخ البحار " فسغ أصبحت الريغ ضسغ قائسة الجول األكثخ استيخادا لمسػاد 
و ليحا   2بالسائة". 2000ارتفعت القيسة اإلجسالية لسبادالت الريغ بأكثخ مغ  2003إلى 

                                                           

،لمجراسات، مخكد الجديخة تحهالت الطاقة و جيهبهلتيكا السسرات البحرية: ملقا نسهذجا"عمي حديغ باكيخ،   1 
.6-5، ص.ص 2014  

 
2
 Jean Marie Holtzinger, « Enjeux actuels et futur en mer de chine méridionale », 

Défense nationale, octobre, 2008, p 85. 
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تدعى الريغ لتصبيق استخاتيجية عقج المؤلؤ و السختكدة عمى إنذاء مخاكد متقجمة عمى شػل 
ا مغ الشفط و بدط باتجاه مزيق ممقا لتأميغ إمجاداتي العخبيالصخق البحخية مغ الخميج 

                                                     1ىيسشتيا".
و ال تقل أىسية مزيق تايػان بالشدبة لالستخاتيجية البحخية الريشية إذ يسثل ىحا السزيق 

بالشدبة ليحه الجولة ذلظ أنو يدتحيل عمييا الػصػل إلى ىحا لمسحيط اليادي مشفحا مباشخا 
جية بحخ الريغ الذخقي ألنو مغمق بجدر "ريػكيػ" أيغ تػجج القاعجة األمخيكية  السحيط  مغ

الكبخى ألوكيشاوا، و ال مغ جية بحخ الريغ الجشػبي الحي تحيط بو دول أرخبيمية و مزيق 
ممقا مسا يجعل مغ مزيق تايػان نقصة عبػر مثالية و نقصة مخور اضصخاري بالشدبة لمريغ 

لقج ا البخية، البحخية و الجػية في السزيق احتساال الستعسال القػة. التي تقػم بديادة قػاتي
قامت الريغ مدتفيجة مغ نسػىا االقترادي بتعديد قػاتيا البحخية في بحخ الريغ الجشػبي  
ببشاء جدر اصصشاعية عمى شػل السشاشق الخاضعة لديصختيا لمتحكع في السشاشق التي 

سجاورة  كسا تقػم بالتشقيب عغ مػارد الصاقة في ىحه تتشازع عمييا مع الكثيخ مغ الجول ال
الجدر و خاصة فيسا يخز جدر سبخا تمي، إذ "أن الرخاع عمى الصاقة في بحخ الريغ 

دئي أو كمي بالحق فييا الجشػبي ىػ بجرجة كبيخة عمى جدر سبخاتمي، فيي مػضع ادعاء ج
وتجعي الريغ و تايػان  اليديا،م ، الريغ، الفمبيغ، تايػان فيتشام،ايدول: بخون مغ قبل ست

الحق بدمدمة سبخاتمي كاممة. ودعسا ليحه االدعاءات  انخخشت الريغ في نذاشات عجيجة 
وتذسل ىحه  .تيجف إلى إضيار نيتيا في احتالل  ىحه السشصقة بكامميا و الديصخة عمييا

مشح  ،يةالشذاشات إقامة مػاقع عدكخية أمامية عمى الجدر و السشاورات البحخية الجور 
امتيازات التشقيب و االستخخاج لذخكات الشفط الجولية في السياه الخاضعة لمسشافدة و في 

 2أحيان قميمة القيام باستعخاض القػة".
 ثالثا: الجههد الريشية في مجال الطاقات الستجددة:

                                                                                                                                        
 
1
Andre Vigarié, « La chine et la géostratégie des nations » , Paris, economica et 

institut des stratégies comparées », 1995, p336. 

دار ) تخجسة: عجنان حدغ(، الحروب على السهارد:الجغرافيا الجديدة للشزاعات العالسية،مايكل كابخ، "  2 
.136، ص 2002 بيخوت، العخبي،الكتاب   
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غ في التػجو نحػ الصاقات الستججدة مغ خالل الخصط يتطيخ رغبة و إرادة القادة  الريشي
لتشسػية الخساسية الحادية عذخ،  الثانية عذخ و الثالثة عذخ لسا افخزه استعسال الصاقة ا

إال أن اختالف ىؤالء القادة يكسغ في . ة و خاصة الفحع  مغ تمػث بيئياألحفػري
االستخاتيجيات التي يجب تبشييا في سبيل تحػيل مدارات إنتاج و استيالك الصاقات 

ريغ لمصاقات الرجيقة لمبيئة في  مجسػع اإلجخاءات التي تبشتيا الستججدة. و يتجدج اتجاه ال
                                          الحكػمة الريشية  لتحقيق ىحا االنتقال الصاقػي.
              

الدعي إلى تقليل ندبة الفحم من السزيج الطاقهي:                           3-1
الحادية عذخ لمتشسية في الريغ محػرا ىاما حػل اقتراديات تزسشت الخصة الخساسية 

الصاقة و التخفيس مغ انبعاثات الغازات الجافئة بسحاولة تقميل ندبة استعسال الفحع في 
لخصة الخساسية و التػجو تجريجيا إلى الصاقات الججيجة. ففي  ا ،السديج الصاقػي ليحه الجولة

اعصت  الريغ األولػية الستعسال الصاقة  2013لجانفي الثانية عذخة لتشسية الصاقة الريشية 
بالسائة  16الشطيفة و زيادة الكفاءة الصاقػية:  اذ تع التخصيط لتخفيس كثافة الصاقة بشدبة 

مميػن شغ مغ الفحع  .. قػة 400وندبة  استيالك الصاقة ب  2015الى  2010مغ 
بالسائة  ارتفاع ندبة  38صاقة  ب مميار كيمػواط ساعة،ارتفاع  نجاعة ال 6.150االستيالك 

 7.5بالسائة مع الغاز الصبيعي بحداب  11.4الػقػد غيخ االحفػري في الصاقة االولية  ب 
و انخفاض  االنبعاثات  2005بالسائة مقارنة ب  17بالسائة، انخفاض  انبعاث الكخبػن ب 

ايجة مغ  انتاج بالسائة.كان صعبا عمى الريغ أن تحقق شسػحاتيا الستد  10السمػثة  ب 
                                                          1."2015الصاقات الستججدة في 

     
عسمت االستثسار في الطاقات الستجددة:                                       3-2 

ثسار في كان االستالحكػمة  الريشية  عمى تذجيع االستثسار في الصاقات الستججدة بحيث "
زاد االستثسار  2013و  2004الصاقات الستججدة سخيًعا بذكل خاص في الريغ. فبيغ 

ارتفع في  بالسائة في الدشة، وحتى مع انخفاض معجل االستثسار العالسي 42قجره بستػسط 
في السائة في عام  6في السائة لكشو انخفس بشدبة  22بشدبة  2012الريغ في عام 

                                                           
1
 Qinhua Xv and William Chung, Op.Cit, p xxix. 
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عمى ( 2015-2011خصتيا الخساسية الثانية عذخ )كيغ في و قج أكجت ب 1".2013
شػاشا كبيخة في ضخورة تذجيع االنتاج و االستثسار في الصاقات الستججدة مسا جعميا تقصع أ

ىحا السجال حتى أصبحت الريغ تحتل السختبة األولى في معطع مرادر الصاقات الستججدة 
  .كسا يػضحو الججول السػالي

 الخسذ الجول االولى عالسيا في مجال االستثسار في الصاقات تختيب 22:جدول رقم 
 .2016في االستثسارالدشػي/الصاقة االضافية الدشػية/االنتاج )الستججدة: 

 

  Source : REN 21, «Renewable 2018, global statut report,  Renewable Energy Policy 

network for the 21st century »,Paris, 2018, p25 

 

                                                           
1
 Richard Bridle Lucy Kitson, "Public Finance for Renewable Energy in China: 

Building on internation al experience », the International Institute for Sustainable 

development,2014,p 2. 

 

  

 

  

االستثسار في الصاقات الستججدة  
عجا الصاقة الكيخومائية اصغخ 

 ميغاواط(50مغ 

1 2 3 4 5 
 السانيا  اليابان بخيصانيا الػ.م.ا   الريغ

 الفيتشام اثيػبيا  اكػادور البخازيل الريغ قة الكيخومائيةالصا
 بخيصانيا اليشج اليابان الػ.م.ا الريغ الصاقة الذسدية

جشػب  الصاقة الذسدية السخكدة
 افخيقيا

 - - - الريغ

 البخازيل اليشج السانيا  الػ.م.ا الريغ شاقة الخياح
 الػ.م.ا اليشج البخازيل تخكيا الريغ شاقة تدخيغ السياه بالذسذ

 انجونيديا السانيا االرجشتيغ البخازيل الريغ انتاج الجيدل الحيػي 
 تايالنجا  كشجا الريغ البخازيل  الػ.م.ا  انتاج وقػد االيثانػل 
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ولى في معطع مرادر الصاقة ن الريغ تبػأت السختبة األأنالحع مغ خالل الججول 
 األمخيكيةكبخ الجول الرشاعية و التكشػلػجية كالػاليات الستحجة أالستججدة  متقجمة عمى 

 اليابان و السانيا.
الشطيف" لييئة األمع ن الريغ شاركت  في بخنامج " ميكانيدمات التصػيخ أو الججيخ بالحكخ 

تحجيث إنتاجيا الصاقػي بدخعة مغ  حيث استفادت  كيػتػالستحجة السشبثق عغ بخوتػكػل 
أكبخ و التقميل مغ انبعاثات غاز ثاني أكديج الكخبػن. كانت استفادة الريغ ثالثية األبعاد 

 مغ خالل:
   جمب االستثسارات األجشبية لتصػيخ الصاقات الستججدة.*   
ج القصاعات الججيجة التي تحج انبعاثات الغازات الجافئة.*تحجي     
*الحرػل عمى الخبخة عمى الرعيج الجولي.      

و تذجيعا مشيا لمتػجو لمصاقات الستججدة نذخت الريغ عجة وثائق تتعمق بتذجيع االستثسار 
و  .في مرادر الصاقات الستججدة  و التي تتسثل أىسيا في شاقة الخياح و الصاقة الذسدية

مغ بيغ اجخاءات تذجيع االستثسار في ىحه الصاقات تقجيع الريغ لمجعع  لمذخكات الشاشصة 
في ىحا السجال اذ جاء دائسا ضسغ الخصة الخساسية الثانية عذخ  لمتشسية الجعع السالي 

 .لسػاليعمى الشحػ الحي يػضحو الججول ا 2011/2015السخرز ليحه السذاريع لمفتخة 
ع السالي لمصاقات الستججدة في فتخة الخصة الخساسية الثانية عذخ الجع :23جدول رقم 

 مخيكية( )بسميار الجوالرات األ
 السجسهع 2215 2214 2213 2212 2211 الدشة 

الجعع ألسعار الصاقة 
 الستججدة

4.6  6.2  7.7  9.1  10.3  37.8  

  5.4  0.9  1.1  1.1  1.2  1.2 مذخوع الذسذ الحىبية

  3.1  0.4  0.7  0.9  0.7  0.4 الججيجةمجن الصاقة 
محافطات مطاىخة 

 الصاقة الخزخاء
0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.8  
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الذبكات الجدئية ذات 
 الصاقات الستججدة 

0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5  

  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 استعسال شاقة القر
بحث وتصػيخ 

تكشػلػجيا الصاقة 
 الستججدة

0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.7  

  48.5  12.0  11.3  10.1  8.6  6.6 السجسػع
p 6. Source: Richard Bridle Lucy Kitson, Op.Cit, 

 

يالحع مغ خالل الججول تدايج السداعجات  السالية السقجمة مغ شخف الحكػمة الريشية لجعع 
. و ال 2015مميار دوالر سشة  49الى  تقخيبا  مذاريع  الرشاعات الستججدة و الحي وصل

يقترخ دعع الريغ لالستثسار في الصاقات الستججدة عمى السداعجات السالية  لسذاريعيا و 
 كبخ أا تمظ القخوض السقجمة لمذخكات السشتجة لمصاقات الستججدة اذ  تمقى زيأانسا يتزسغ 

صاقة الستججدة وىػانشغ لم "لػنغيان داتانج"السصػريغ لمصاقات الستججدة  في الريغ مثل شخكة 
 Longyuan, Datang Renewable Power, Huaneng and)وقػانغجونغ الشػوية 

Guangdong Nuclear)  و معطع الذخكات الكبخى العاممة في مجال الصاقة الذسدية وشاقة
 .1الخياح مميارات الجوالرات مغ القخوض"

طاقة الرياح: 3-2-1  
غ السػاقع إلنذاء حقػل لصاقة الخياح، و قج بجأ إنذاء تقجم شداعة مداحة الريغ الكثيخ  م 

ىحه الحقػل في البجاية في مشغػليا الجاخمية ليتػسع إنذاؤىا فيسا بعج إلى مػاقع أخخى مغ 
لع تكغ شاقة الخياح مػجػدة في الريغ و  2005السقاشعات الذسالية لمريغ." قبل عام 

و تزاعفت تقخيبا  السشذآت سشػيا مغ .2008جيغاواط  ابتجاء مغ سشة  10لكشيا تجاوزت 
. و أعمشت 2013جيغاواط في  91، و وصمت  القجرات السخكبة إلى 2010إلى  2008

 36جيغاواط لسذاريع ججيجة أي ارتفاع بشدبة  27.6عغ إنذاء  2014الريغ في  بجاية 
                                                             2بالسائة لقجرات الجولة".

                                                           
1
 Ibid, p 11. 

2
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, Op. Cit p 9. 

 



EL - HAKIKA (the Truth) Journal 

 for Social and Human Sciences 

 مجلة الحقيقة

      ة واالوساويةللعلوم االجتماعي

Volume 81 Issue  18 March 2019 

(Issue 48 of the previous sequence) 

ISSN: 1112-4210 

EISSN: 2139-2588 

  1189 مارس 18 عدد 81مجلد

 مه التسلسل السابق( 48العدد )

 

536 
 

جاء في الػاقع دخػل الريغ سػق شاقة الخياح متأخخا مقارنة بجول أخخى كالػاليات الستحجة  
إال أنيا استصاعت أن تختقي بذخكاتيا في ىحا السجال إلى قسة  ،األمخيكية، ألسانيا و الدػيج

مشح  إذ تقجمت الريغ عمى الػاليات الستحجة األمخيكية و أصبحت تحػي  ،الرشاعة العالسية
و تدتفيج الريغ مغ ىحه الصاقة في إنتاج 1"أكبخ مدتػدع لصاقة الخياح في العالع. 2010

الكيخباء الحي يتدايج استيالكو برػرة كبيخة و متدارعة مغ شخف األسخ عمى غخار الجول 
قجر "استيالك الصاقة  الكيخبائية في العالع  السدتسجة مغ شاقة الستقجمة في العالع بحيث" 

تيخاواط/ الداعة عام  347.8مقارنة  ب 2011تيخاواط/ الداعة عام  437.4  الخياح
تيخاواط/  121دول العالع بشحػ  ةو جاءت الػاليات الستحجة األمخيكية في مقجم 2010

تيخاواط عمى  46.5و  73.2بالسائة تمييا الريغ و ألسانيا بإجسالي  27.7الداعة بشدبة 
الدبب في تصػر ىحا الشػع مغ الصاقة في إجخاءات الجعع  . و يكسغ2التػالي في العام نفدو"

باإلضافة إلى سػق داخمي  .و التحفيد التي تقجميا الحكػمة الريشية لسثل ىحه السذاريع
و  2012كبيخ و متشامي مسا جعل مغ ىحه السذاريع تجج مكانا  ليا في العالع،إذ في "عام 

الع أربع مسػليغ كانػا صيشييغ بحرة مغ بيغ  أكبخ عذخ مسػليغ لصاقة الخياح في الع
 3بالسائة." 17تخاكسية في الدػق بحػالي 

  :الطاقة الذسدية 3-2-2 
إن اىتسام الريغ بالصاقة الذسدية جاء متأخخا مقارنة باالىتسام بصاقة الخياح إال أن  ىحا لع 

تصػيخ يسشع مغ أن تربح الصاقة الفػتػفػلصية  أحج الجعائع  الججيجة في استخاتيجية 
الصاقات الستججدة في الريغ. و الػاقع ان ىحا الشػع مغ الصاقة عخف تصػرا متػاضعا في 
البجاية بدبب تكاليفو  التكشػلػجية الباىطة لكغ ما إن دعست الريغ مذاريع الصاقة الذسدية 
حتى شيجت تصػرا ممحػضا اذ  أصبحت دولة الريغ أكبخ دول العالع السشتجة لسعجات 

                                                           
1
Observer,  « La production d’électricité d’origine renouvelable : détail par région et 

par pays,2013,quinzième inventaire.www.energies-renouvelables.org/observ-

er/html/inventaire/pdf, p 365. 

بحهثفخيجة كافي، "الصاقات الستججدة بيغ تحجيات الػاقع و مأمػل السدتقبل: التجخبة االلسانية نسػذجا"،   2  
.143ص  ،2016يع صيف رب ،75 74العجدان عربية، اقترادية   

3
 Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, Op.Cit, p 10. 

http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/pdf
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... بمغ متػسط انتاج الريغ مغ  الخاليا  2011 /2006دية فى الفتخة ما بيغ الصاقة الذس
حيث  العالسيبالسائة مغ إجسالى اإلنتاج 48جيجاواط وىػ ما يعادل   17الفػلتية نحػ  

 1."2008/2011ا الفػلتية في االعػام االربعة أصبحت الريغ أكبخ الجول السرشعة لمخالي
                                                          

عمى سػق  المػحات الذسدية.إن  2000ال زالت الريغ  تييسغ  مشح مشترف سشػات 
و  2بالسائة مغ الدػق العالسي مغ األجيدة الفػتػفػلصية". 59الريغ الكبخى تسػل ما يقارب 

وال مغ حيث بيحا تكػن لرشاعة الصاقة الذسدية في الريغ  بعجا دوليا مددوجا مغ جانبيغ أ
حزػر الذخكات الريشية في الدػق العالسي و ثانيا مغ حيث التبعية الكبيخة لإلنتاج 
                                                  الريشي لمسكػنات السشتجة خارج الريغ.
              

الصاقات باإلضافة إلى ذلظ و في إشار التػجو نحػ الصاقات الستججدة اىتست الريغ ب 
الثانػية و السيسا  الصاقة الكيخومائية عمى اعتبار أنيا أكبخ مداىع في إمجادات الصاقة 
الستججدة في العالع إذ عسمت عمى استعساليا في تػليج الكيخباء لمحاجة  الستدايجة لمقصاع 

تيخاواط ساعة   مذكمة   156.3، قامت الخياح بتػليج  2014ففي عام  .الرشاعي خاصة
                                           3".مغ مجسػع تػليج الكيخباء في الريغ ٪ 2.8

            
احتمت "بحيث و بيحا تكػن الريغ قج قصعت أشػاشا كبيخة في إنتاج الصاقة الكيخومائية 

خازيل السختبة األولى بيغ الجول التي تدتغل السرادر السائية لتػليج الصاقة الكيخبائية تمتيا الب
 . 4في السختبة الثانية فيسا احتمت الػاليات الستحجة األمخيكية السختبة الثالثة"

                                                           

،42العجد ، مجلة اسيهط للدراسات البيئيةعاصع عبج السشعع أحسج، "شخيق الريغ الى الصاقات الستججدة"،   1  
.113، ص 2015  

2
 Marie–Hélène Schwoob, « Les énergies renouvelables en chine : l’enjeu de la 

coopération internationale » Asia centre, Paris,2012, p1. 
3 Shangfeng Han, Baosheng Zhang and others  Op.Cit, 4. 

.144-143فخيجة كافي، مخجع سابق، ص.ص   4
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و جعمت مغ نفديا "دولة رائجة عالسيا  في إنتاج الكيخباء مغ أصل الصاقات الستججدة ب 
بالسائة مغ السديج الكيخبائي متفػقة  19.2أي ما يعادل  2012تيخاواط ساعة في  949.2

 .1تيخاواط (" 462.2تيخاواط ساعة و البخازيل ) 536.9لستحجة األمخيكية )عمى الػاليات ا
  
تكشهلهجيات الطاقات الستجددة في الرين:3-2-3   

إدراكا مشيا لعجم كفاية معخفتيا التكشػلػجية الزخورية في مجال الصاقات الشطيفة و خاصة 
خة بالتكشػلػجيا الخاقية، عسمت برػرة كبي تعمقةفي القصاعات السختبصة بالكفاءة الصاقػية و الس

الريغ في البجاية  عمى استيخادىا و  تجعيع تعاونيا في ىحا السجال مع فاعميغ دولييغ و 
السيسا في الصاقة الشػوية. و لكغ و ابتجاء مغ مشترف تدعيشيات القخن الساضي زادت 

أجل اإلبجاع   الذخكات الكبخى و الستػسصة في الريغ مغ نفقاتيا في البحث و التصػيخ مغ
في مجال الصاقات الستججدة عػض شخاء التكشػلػجيا  األجشبية. و عميو "يسكغ تسييد أربعة 

 -1970*في سشػات                            2مخاحل في تصػر االختخاع في الريغ:
 .    : كانت الحكػمة ىي التي تذجع نذاشات البحث والتصػيخ1996
) اختخاع   الختخاع عمى تحديغ التكشػلػجيات السدتػردةارتكد ا 2003إلى  1997*مغ 
إلى  2004*مغ                                                             ثانػي(
كانت السعخفة الريشية كافية إلرساء تعاون مع الذخكات األجشبية سػاء تعمق األمخ  2007

 صة(.  بالترسيع أو اإلنتاج ) ترسيع تعاوني شخكات مختم
أصبح االختخاع الريشي أكثخ استقاللية بفزل تجويل الذخكات و عػلسة  2008* مغ  

                                                          بحػثيا.
لقج استفادت الريغ مغ الذخكات األجشبية السقيسة عمى أراضييا في التحكع بعسق في   

إلى االختخاعات السذتقة لتجخل شخكاتيا الػششية بعج ذلظ التكشػلػجيات السدتػردة و الػصػل 
و الحقيقة و بالخغع مغ  التصػر أسػاق الصاقة العالسية في مجال الصاقات الستججدة. 

                                                           
1
Observer,Op.Cit, p 363. 

2
Institut des hautes études pour la science et la technologie, «L’avenir du marché de 

l’énergie en chine », Aout 2016, http://www.ihest.fr/IMG/pdf, date de 

visite :20/01/2018. 

 

http://www.ihest.fr/IMG/pdf
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الستدارع لمصاقات الستججدة و بالخغع مغ دعسيا إلنتاج الصاقة الذسدية و شاقة الخياح، ال 
ن اإلعانات تجفع السشتجيغ إلى إنذاء و بقػة  زالت الريغ تػاجو الكثيخ مغ التحجيات إذ "أ

مخاكد إلنتاج الكيخباء مغ مرادر الصاقات الستججدة و لكغ محفدات االستيالك غائبة.  
و ارتفع ضياع الكيخباء  ،بالسائة مغ القجرات غيخ مدتغمة 50إلى  10 :فحدب التقجيخات

تيخاواط  ساعة أي ما يعادل   12.3السدتسج مغ شاقة الخياح و الصاقة الذسدية إلى حػالي 
  1"2015مغ إنتاج عام بالسائة  16

                                                                     خاتسة: 
أسفخ دخػل الريغ دائخة التقديع الجولي الججيج لمعسل عغ تبعية ىحه الجولة في مجال الصاقة 

ػلي أىسية كبيخة لزسان إمجادات مػارد الصاقة بكل مرادرىا و خاصة الشفط مسا جعميا ت
كسا ادت الستصمبات  مرشفة إياىا ضسغ األولػيات اإلستخاتيجية الستعمقة باألمغ القػمي.

الى الصاقات  التػجوااليكػلػجية الشاتجة عغ االستعسال السفخط  لمفحع مغ شخف الريغ الى 
و مغ خالل تأكيج الفخضيتغ  سةالل ىحه الجراخالبجيمة الرجيقة لمبيئة و قج تػصمشا 

  ا:ىسيأ  و التػصيات الى جسمة مغ الشتائج السعتسجتيغ سابقا 
تعسل الريغ عمى عجم االكتفاء بالصاقات االحفػرية لتحقيق امشيا الصاقػي بتػجييا  -1 

بفعل عػامل داخمية يتسثل اىسيا في  التدايج السدتسخ الستيالكيا  الى الصاقات الستججدة 
تػقف استقخارىا االجتساعي و الدياسي عمى استسخار تحقيق الشسػ االقترادي. و  لمصاقة و

بفعل عػامل دولية يتسثل اىسيا في تحبحب االسعار في الدػق العالسي لمصاقة و خذية 
   السشافدة مغ قبل الذخكات الشفصية العالسية و خاصة االمخيكية مشيا.    

المجادات مغ مرادر الصاقة االحفػرية و خاصة خذية الريغ مغ انقصاع او تحبحب ا -2  
الشفط بدبب سيصخة الذخكات البتخولية الكبخى و السيسا االمخيكية مشيا يجعميا تعسل عمى 

شاممة  تحخك سياستيا الخارجية في مجال الصاقة  يشيا و تػسيع دوائخ تشػيع مرادر تسػ 
.                                            القػقاز لخميج، إفخيقيا،أمخيكا الالتيشية، آسيا الػسصى ومشصقة ا

الى  تصػيخ قػاتيا البحخية لحساية السسخات التجارية البحخية بيجف ضسان  سعي الريغ -3

                                                           
1
BSI economics, « La chine face au défis de la dépendance énergétique II », 

www.bsi-economics.org/images/defichinedepener.pdf, date de visite :18/01/2018. 
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استعادة حقػقيا في الديادة عمى  تجفق تجارتيا الشفصية خاصة. كسا يختبط سعي الريغ الى 
ميغ مػارد الصاقة التي تكفل استسخار أيج بتبحخ الريغ عامة و  الجشػبي خاصة الى حج بع

أمغ التقميجي السختبط ب اقتخابوالصاقػي في  باألمغو تحقيق ما يدسى  عسمية الترشيع
دسى ي ال زال امام الريغ اشػاشا كبيخة  لمػصػل الى ما -4                      العخض.

ديجيا الصاقػي العتبارات بيئية تقميل ندبة الفحع مغ م و السختكدة عمى بالكفاءة الصاقػية 
  .، و التػجو الى الصاقات البجيمةداخمية و دولية

مشيا شػيال  الستججدةيبقى مدار تحقيق االمغ الصاقػي  الريشي و ال سيسا في الصاقات -5 
   .الباىطة التي يتصمبيا إنتاج مثل ىحه الصاقاتبدبب التكاليف 

الكفاءة الصاقػية و خاصة في مجال الصاقات  و عمى الريغ اذا ارادت تحقيق السديج مغ
 الستججدة  أن تعسل عمى:

تحفيد االبتكار في مجال تكشػلػجيا الصاقات الستججدة حتى تجعيع و تصػيخ سياسات -1
 تتسكغ شخكاتيا مغ مشافدة شخكات الجول الكبخى.

ل تقجيع مغ خال أجل اإلبجاع  في مجال الصاقات الستججدةتذجيع البحث و التصػيخ مغ  -2
  .لمذخكات الشاشصة في ىحا السجالالسديج مغ الجعع السالي 

استيالك الصاقات الستججدة بغية تحقيق خالليا مػاششييا عمى ايجاد آليات تحفد مغ  -3 
  مثل لسثل ىحه الصاقات.أ تػجو
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